Zápis č. 5/2011
ze zasedání zastupitelstva obce Probulov
dne 08.05.2011

Místo konání : místní restaurace
Přítomni

: dle prezenční listiny

Program

:

Začátek: 18.00 hod.

1) Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Projednání Veřejné vyhlášky s výzvou pro vlastníky božích muk a křížků
v katastru obce Probulov
3) Diskuze, různé
4) Závěr a usnesení
ad1) Starosta zahájil zasedání, přivítal přítomné a uznal zasedání zo obce za usnášeníschopné.
Přítomní zastupitelé: Maňák,Němec, Háchová, Dvořák, ostatní dle prezenční listiny.Zapisovatelem
byl určen p. Němec,ověřovateli zápisu p. Dvořák a sl.Háchová.
Místostarosta poté navrhl rozšířit program jednání o opětovné projednání žádosti manželů
Kaslových na odkoupení části pozemku u rekreační chaty. Program jednání byl s tímto rozšířením
jednomyslně schválen.
ad2) Starosta obce seznámil přítomné se zněním Veřejné vyhlášky s výzvou vlastníkům božích
muk a křížků v katastru obce Probulov k tomu, aby do šesti měsíců od vyvěšení Vyhlášky, doložili
případná vlastnická práva k těmto objektům.
Veřejná vyhláška byla poté hlasováním jednomyslně schválena.
Dalším bodem jednání zo bylo projednání žádosti manželů Kaslových na odkoupení části pozemku
p.č. 944/4 v geometrickém plánu označeném písmenem b o velikosti 110m2, který je ve vlastnictví
obce Probulov. Místostarosta seznámil přítomné s vyjádřením manželů Kaslových ve kterém
nesouhlasí s aplikací interní směrnice k prodeji obecních pozemků obce Probulov na jejich
žádost,především proto,že jejich žádost byla obcí Probulov přijata již dne 07.05.2010,tedy
v době,kdy uváděná směrnice neexistovala.Místostarosta vyjádřil názor, že na žádost manželů
Kaclových nelze uplatňovat znění směrnice k prodeji obecních pozemků, neboť tato je skutečně
účinná ode dne 13.03.2011 a nelze jí uplatňovat retroaktivně.Manželům Kaclovým byla v době
podání jejich žádosti ze strany tehdejších zastupitelů přislíbena cena 30.-Kč/m2 ( což byla
v případě prodeje „zbytkových pozemků „ cena v té době obvyklá) a nebylo jejich vinou, že k jejich
žádosti nebylo zaujato žádné stanovisko.
Starosta poté ve svém vystoupení uvedl, že se jedná o část pozemku navazujícího na nemovitost
manželů Kaslových, pozemek pro obec nevyužitelný i z toho důvodu, že není veřejně přístupný.
p.Dvořák uvedl, že s návrhem nesouhlasí a trvá na uplatnění znění směrnice k prodeji obecních
pozemků.
Starosta poté nechal hlasovat o schválení záměru prodat část pozemku p.č. 944/4-b o velikosti
110m2 za cenu 30.-Kč/m2 manželům Kaslovým.
Pro
: Maňák,Němec,Háchová
Proti : Dvořák
Záměr prodeje pozemku za uvedených podmínek byl přijat.

ad3) Předseda finančního výboru p. Dvořák seznámil zastupitelstvo se stavem plnění
poplatkových povinností občany obce. Upozornil na skutečnost, že dosud nebyly uhrazeny veškeré
poplatky,především poplatek za psa,obecní vodu a svoz TDO.
Na základě toho bylo rozhodnuto stanovit jako konečné datum pro uhrazení poplatku za psa den
20.05.2011. Poté budou poplatky vyměřeny s 300% navýšením dle poplatkové směrnice obce.
Posledním datem k úhradě poplatku za rozvod místní vody je den 31.05.2011.
Po tomto datu budou učiněna technická opatření k odpojení přívodu vody do nemovitostí
neplatičů.
Dále p. Dvořák kritizoval činnost kontrolního výboru zo obce s tím, že do současné doby nebylo
zastupitelstvo obce seznámeno s žádným zápisem z jejího jednání.
Starosta obce byl pověřen projednat tento stav s předsedou kontrolního výboru p. Málou s tím, že
do konce května seznámí zastupitelstvo s výsledkem tohoto jednání.
Místostarosta seznámil přítomné se žádostí Občanského sdružení Probulovský rybník o projednání
možnosti poskytnutí finančního příspěvku obce na jeho činnost.
Starosta obce navrhl poskytnout příspěvek ve výši 2 000.-Kč s tím, že zastupitelstvo nebude
vyžadovat vyúčtování tohoto příspěvku.
Tento návrh byl jednomyslně přijat.
Po vyčerpání programu a schválení Usnesení bylo jednání zastupitelstva ukončeno.

USNESENÍ
z jednáním zastupitelstva obce Probulov dne 08.05.2011
č. 12/11

Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnou vyhlášku- výzvy pro vlastníky božích muk a
křížků.

č. 13/11

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat část pozemku p.č. 944/4-b o výměře
110m2 za cenu 30.-Kč/m2 manželům Kaslovým

č. 14/11

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000.-Kč na
činnost Občanského sdružení Probulovský rybník bez povinnosti předložit
vyúčtování tohoto příspěvku.

Zasedání bylo ukončeno v 19.15 hod.
Příloha:
1x Veřejná vyhláška s výzvou majitelům božích muk a křížků

Zapsal

: Jan Němec v.r.

-------------------------------------

Ověřovatelé

: Zdeněk Dvořák v.r.

……………………………………………..

Lenka Háchová v.r.

Starosta obce : Roman Maňák v.r.

………………………………………………

………………………………………………..

